Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de Março de 2017
Nº CONT

993/14/06

1111/2017

1095/16/02

Nª PROC

631/13

060/2017

522/16

Contratada

Objeto

Vigência

Valor

Data
Assinatura

Prestação de serviços de publicidade,
compreendendo o conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham
por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a
CIN Comunicação Integrada supervisão da execução externa e a
12 meses
Ltda EPP
distribuição de publicidade aos veículos e
demais meios de divulgação, com o intuito
de atender ao princípio da publicidade e
ao direito à informação, de promover
serviços, de difundir ideias, princípios,
iniciativas ou instituições ou de informar o
público em geral

R$

4.162.500,00

07/03/2017

aquisição de combustíveis (gasolina
comum, álcool e óleo diesel S10) para os
12 meses
veículos e geradores de propriedade da
CONTRATANTE

R$

46.380,00

07/03/2017

R$

11.974,89

13/03/2017

Leandrini Auto Posto Ltda

Termo aditivo de supressão ao contrato de
Lopes Soluções em Serviços prestação de serviços na forma continua
Empresariais Eireli EPP
de apoio administrativo na área de
recepção para as dependências da USCS

_____

de Modalidade
Fundamental

Concorrência
Pública

Pregão Presencial

Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de Março de 2017

923/12/07

1099/16/01

267/12

735/16

Power
Segurança
Vigilância Ltda

Fundação
FGV

Getulio

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços
integrados de segurança, através de
segurança
patrimonial
com
e
implementação de equipamentos, sistema 08 meses
de alarme e circuito fechado de TV
(CFTV) para as dependências do Campus
Barcelona e Farmácia Escola da USCS

Aditivo de Prorrogação do prazo de
execução ao contrato da FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS – FGV para prestação
de serviços especializados de assessoria
que tem objetivo apoiar a Comissão
Vargas Gestora Municipal de Parcerias PúblicoPrivadas, regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 10.958 de 18 de fevereiro de
2016, no que tange ao processo licitatório
de estruturação de Parceria PúblicoPrivada (PPP) na modalidade concessão
administrativa,
para
a
construção,
operação e manutenção do novo edifício
no Campus Barcelona, bem como a
operação e manutenção dos edifícios já
existentes da Universidade

6 meses

R$

1.443.066,80

________

14/03/2017

Pregão Presencial

15/03/2017

Dispensa

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de Março de 2017

1057/16/01

1112/2017

798/15

Instituto Phorte de Educação
Ltda

1129/2016 Y.M Dantas Instalações ME

1097/16/01

620/16

Direta Locadora de Veiculos
Ltda-ME

1113/2017

155/2017

Crystalgráfica e Editora LtdaMe

1090/16/01

612/16

Fabiana Ferreira Pascoaloto
– ME

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
gestão de conteudos e para a gestão
acadêmica e Administrativa por meio de
licença de utilização de sistema de
informação integrado via Internet, bem
como para a produção de conteúdos
digitais para disciplinas de cursos a serem
ofertados pela USCS
prestação de serviços no desenvolvimento
de um novo módulo no Sistema de
Gerenciamento
Acadêmico
para
manutenção de dados e geração de
relatórios
específicos
para
área
administrativa, nas dependências da
CONTRATANTE
Termo aditivo de acrescimo ao contrato de
prestação de serviços em transporte de
alunos em vans
Contratação de empresa para serviços de
impressão gráfica do Jornal Olhar Social
da escola de Comunicação
Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
consultoria técnica in loco e a distância no
processo de desenvolvimento profissional
e gerencial de execução de convênios,
controle interno e acompanhamento das
rotinas de contabilidade pública

12 meses

R$

976.000,00

15/03/2017

06 meses

R$

77.500,00

16/03/2017

____

R$

14.820,00

21/03/2017

18 meses

R$

11.520,00

28/03/2017

R$ 79.200,00

28/03/2017

12 meses

Pregão Presencial

Carta Convite

Pregão Presencial

Pregão Presencial
Carta Convite

